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ผู้มาประชุม 
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นายณรงค์   เชื้อสิงห์ 
นายจันทร์  สารบูรณ์ 
นางระวีวรรณ  แก่นเผือก 
นางสมพร  ภารการ 
นางล าไพ  บุญประภาร 
นายธงชัย  บุญประภาร 
นายสมจิตร   สารบูรณ์ 
นายกอง  ทองไทย 
นายวิเชียร  สมพงษ์ 
นางจันทา  แก้วโท 
นายเส็ง  ค าทอง 
นายวิวัฒ  บริสุทธิ ์
นายประวี  ชินทวัน 
นายหาญ  มุค า 
นางสาวอ่อน  ชินทวัน 
นายบุญใจ  บุญเสริม 
นายบดินทร์ภัทร์  ชูบุญ 
นายกิตติพงศ์  พันล า 
นายค าตา  ชินทวัน 
นายเขียน  ชินทวัน 
นางอนุลักษณ์  ชินทวัน  

ประธานสภา อบต. 
รองประธานสภา อบต. 

เลขานุการสภาฯ 
สมาชิก อบต. หมู่ 1 
สมาชิก อบต. หมู่ 2 
สมาชิก อบต. หมู่ 2 
สมาชิก อบต. หมู่ 3 
สมาชิก อบต. หมู่ 3 
สมาชิก อบต. หมู่ 4 
สมาชิก อบต. หมู่ 4 
สมาชิก อบต. หมู่ 6 
สมาชิก อบต. หมู่ 6 
สมาชิก อบต. หมู่ 7 
สมาชิก อบต. หมู่ 8 
สมาชิก อบต. หมู่ 8 
สมาชิก อบต. หมู่ 9 
สมาชิก อบต. หมู่ 9 
สมาชิก อบต. หมู่ 10 
สมาชิก อบต. หมู่ 10 
สมาชิก อบต. หมู่ 11 
สมาชิก อบต. หมู่ 11 

ณรงค์   เชื้อสิงห์ 
จันทร์  สารบูรณ์ 
ระวีวรรณ  แก่นเผือก 
สมพร  ภารการ 
ล าไพ  บุญประภาร 
ธงชัย  บุญประภาร 
สมจิตร   สารบูรณ์ 
กอง  ทองไทย 
วิเชียร  สมพงษ์ 
จันทา  แก้วโท 
เส็ง  ค าทอง 
วิวัฒ  บริสุทธิ ์
ประวี  ชินทวัน 
หาญ  มุค า 
อ่อน  ชินทวัน 
บุญใจ  บุญเสริม 
บดินทร์ภัทร์  ชูบุญ 
กิตติพงศ์  พันล า 
ค าตา  ชินทวัน 
เขียน  ชินทวัน 
อนุลักษณ์  ชินทวัน 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
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นายบุญน า  ชินทวัน 
นายเย็น  เชื้อสิงห์ 
นายพิมนต์  ทองไทย 
นายปรีชา  สืบสิงห ์
นายนิรุตต์  พันธ์ศิริ 

นายก อบต.หนองเหล่า 
รองนายก อบต.หนองเหล่า 
รองนายก อบต.หนองเหล่า 

เลขานุการนายก อบต. 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 

บุญน า  ชินทวัน 
เย็น  เชื้อสิงห์ 
พิมนต์  ทองไทย 
ปรีชา  สืบสิงห ์
นิรุตต์  พันธ์ศิริ 
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สมาชิกสภา อบต.หนองเหล่า ทั้งหมด 20 คน  
มาประชุม     จ านวน   20   คน    ลา  -  คน  ไม่มาประชุม  -  คน 
เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ปลัด อบต.หนองเหล่า ท าหน้าที่เป็นเลขานุการสภา อบต.หนองเหล่า ได ้
เรียนเชิญประธานสภา อบต.หนองเหล่า จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  สมาชิกพนมมือ  เสร็จแล้วเรียนเชิญประธานสภา 
อบต.หนองเหล่า นั่งประจ าที่ และเลขานุการสภา อบต.หนองเหล่า อ่านประกาศอ าเภอเขื่องใน เรื่อง เรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 และเรียนเชิญประธานสภา 
อบต.หนองเหล่า กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2563 
ครั้งที่ 1/2563  และด าเนินการตามระเบียบวาระต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 1.1 ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่า ได้ขออนุมัติเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ  
สมัยที่ 1 ประจ าปี 2563  ไว้ ระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2563  เป็นต้นไป มีก าหนด 15 วนั เพ่ือรับทราบและพิจารณา
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) และเรื่องอ่ืนๆ ซึ่งจะได้ด าเนินการตาม
ระเบียบวาระต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2562  ครั้งที่ 1/2562  เมื่อ 
วันที่  27 เดือนกันยายน  พ.ศ. 2562 
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2554  ข้อ 33  รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ 
แล้วให้ท าส าเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ 
เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพ่ือให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการ
ประชุมนั้น 

การแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมให้กระท าโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
ข้อเสนอพิจารณา 
 เห็นควรพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามเอกสารที่น าเสนอมาพร้อมนี้ 
ประธำนสภำฯ  เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
เลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับสมาชิกสภาฯ ทราบ 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีได้ส่งส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่าสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 
ประจ าปี 2562  ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่  27 เดือนกันยายน  พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจรายงานการประชุมจาก
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจดู มีผู้ใดจะขอแก้ไขถ้อยค าในรายงานการ
ประชุมครั้งนี้หรือไม่  ถ้าไม่มีก็ขอมติที่ประชุม  ท่านใดรับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือขึ้น 
ที่ประชุม   รับรอง 19 เสียง 
ประธานสภาฯ ท่านใดไม่รับรอง ขอให้ยกมือครับ 
ที่ประชุม  ไม่รับรอง  0  เสียง  
ประธานสภาฯ  งดออกเสียง  1  เสียง 
ประธานสภาฯ ได้ประกาศให้ที่ประชุมทราบว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่ามีมติรับรองรายงานการประชุมฯ  
โดยเสียงข้างมาก 19 เสียง  ประธานสภาฯ งดออกเสียง 1 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม 
     ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
   ไม่มี    

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1 เรื่องนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่าได้เสนอรายงานผลและความเห็นซึ่งได้จาก 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561    

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 
ข้อ 12 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผน 

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

      (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ 
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
ข้อเสนอพิจารณา 
 เห็นควรด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ประธานสภาฯ  ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่าชี้แจงรายละเอียด 

         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่าได้มอบหมายให้ นายนิรุตต์  พันธ์ศิริ  นักวิเคราะห์ 
นโยบายและแผนเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้กับสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่าทราบ 
นายนิรุตต์  พันธ์ศิริ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจงรายละเอียดตามเอกสารที่น าเสนอให้กับสมาชิกฯทุกท่าน
ทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งให้กับทุกท่านแล้ว 
ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุมว่ามีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่  เมื่อไม่มีก็ถือว่าที่ประชุมรับทราบ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

                5.2 เรื่องนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่าได้เสนอขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างท่ีสภา อบต.หนองเหล่าได้อนุมัติให้จ่ายเงินสะสมเพื่อ
ด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ไปแล้วในการประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนอง
เหล่ำ สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 3 ประจ าปี 2562 ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562  รายละเอียดดังนี้  

1. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองเหล่า หมู่ 10 ตั้งไว้  397,200  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า 
ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองเหล่า หมู่ 10 จ านวน 5 จุด รายละเอียดดังนี้         

จุดที่ 1  ถนนลูกรังสายหนองเหล่า–หนองเม็ก เริ่มต้นจากสามแยกบ้านหนองเหล่า หมู่ 1,10 ถึงสาม 
แยกท่ีนานายค าดี    ภารการ  งบประมาณ 100,000 บาท รายละเอียดดังนี้       
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.- ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง  4  เมตร  ยาว 1,000 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.143  เมตร  ปริมาตรลูกรัง 
572  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับแต่งเกลี่ยลูกรัง  

- วางท่อ คสล. ขนาด 0.30 X 1.00  เมตร  จ านวน 1 จุด ๆ ละ  7  ท่อน 
จุดที่ 2 เริ่มต้นจากสามแยกที่นานายค าดี  ภารการ  ถึงที่นายค าสวย พันล า งบประมาณ  98,100  บาท  

รายละเอียดดังนี้         
.- ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง  4  เมตร  ยาว 953 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  ปริมาตรลูกรัง 

572  ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับแต่งเกลี่ยลูกรัง  
จุดที่ 3  ถนนลูกรังสายหนองเหล่าท่าลาด–หนองเหล่าห้วยนาปี  เริ่มต้นจากสี่แยกโนนนาเหล็ก 

ถึงสามแยกท่ีนานายประกิจ  ภารการ  งบประมาณ 66,000 บาท รายละเอียดดังนี้         
.- ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง  4  เมตร  ยาว 740 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.13  เมตร  ปริมาตรลูกรัง 

385  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับแต่งเกลี่ยลูกรัง  
จุดที่ 4  ถนนลูกรังสายหนองเหล่าท่าลาด  เริ่มต้นจากที่นางผม  สืบสิงห์ ถึงป่าชุมชนบ้านโนนโพธิ์ 

งบประมาณ 63,500 บาท รายละเอียดดังนี้         
.- ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง  4  เมตร  ยาว 660 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.14  เมตร  ปริมาตรลูกรัง 

370  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับแต่งเกลี่ยลูกรัง  
จุดที่ 5  ถนนลูกรังสายหนองเหล่า–คูขาดหนองเหล่า  เริ่มต้นจากบ้านนายสายทอง  สิงห์สันต์  

ถึงสามแยกประปาหมู่ 10  งบประมาณ 69,600 บาท รายละเอียดดังนี้         
.- ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง  4  เมตร  ยาว 780 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.13  เมตร  ปริมาตรลูกรัง 

406  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับแต่งเกลี่ยลูกรัง  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  **เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 90 ล าดับที่ 63 
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ ดังนี้ 

1. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองเหล่า หมู่ 10 ตั้งไว้  333,700  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า 
ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองเหล่า หมู่ 10 จ านวน 4 จุด รายละเอียดดังนี้         

จุดที่ 1  ถนนลูกรังสายหนองเหล่า–หนองเม็ก เริ่มต้นจากสามแยกบ้านหนองเหล่า หมู่ 1,10 ถึงสาม 
แยกท่ีนานายค าดี    ภารการ  งบประมาณ 100,000 บาท รายละเอียดดังนี้         

.- ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง  4  เมตร  ยาว 1,000 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.143  เมตร  ปริมาตรลูกรัง 
572  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับแต่งเกลี่ยลูกรัง  

- วางท่อ คสล. ขนาด 0.30 X 1.00  เมตร  จ านวน 1 จุด ๆ ละ  7  ท่อน 
จุดที่ 2 เริ่มต้นจากสามแยกที่นานายค าดี  ภารการ  ถึงที่นายค าสวย พันล า งบประมาณ  98,100  บาท 

รายละเอียดดังนี้  
.- ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง  4  เมตร  ยาว 953 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  ปริมาตรลูกรัง 

572  ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับแต่งเกลี่ยลูกรัง  
จุดที่ 3  ถนนลูกรังสายหนองเหล่าท่าลาด–หนองเหล่าห้วยนาปี  เริ่มต้นจากสี่แยกโนนนาเหล็ก 

ถึงสามแยกท่ีนานายประกิจ  ภารการ  งบประมาณ 66,000 บาท รายละเอียดดังนี้         
.- ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง  4  เมตร  ยาว 740 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.13  เมตร  ปริมาตรลูกรัง 

385  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับแต่งเกลี่ยลูกรัง  
จุดที่ 4  ถนนลูกรังสายหนองเหล่า–คูขาดหนองเหล่า  เริ่มต้นจากบ้านนายสายทอง  สิงห์สันต์  

ถึงสามแยกประปาหมู่ 10  งบประมาณ 69,600 บาท รายละเอียดดังนี้         
.- ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง  4  เมตร  ยาว 780 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.13  เมตร  ปริมาตรลูกรัง 

406  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับแต่งเกลี่ยลูกรัง  
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ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  **เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 90 ล าดับที่ 63 
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

นายก อบต.หนองเหล่า ได้เสนอขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่สภา อบต.หนองเหล่าได้อนุมัติให้จ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ไปแล้วในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่า สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3 ประจ าปี 2562 ครั้ง
ที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562  เนื่องจากโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองเหล่า หมู่ 10  จุดที่ 4 มีการ
ซ้ าซ้อนกับโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการเกิดอุทกภัยของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย จึงขอตัดปริมาณงานและงบประมาณในจุดที่ 4 ออก เหลือที่จะด าเนินการเพียงแค่ 4 จุด ใน
งบประมาณ 333,700 บาท จึงเสนอมาเพ่ือให้สภา อบต.หนองเหล่าพิจารณา 
ประธำนสภำฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอให้ท่านสมาชิกฯลงมติว่า
จะอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่สภา อบต.หนอง
เหล่าได้อนุมัติให้จ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ไปแล้ว ดังกล่าวข้างต้น 
ตามท่ีเสนอหรือไม่ 
ท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ  ตามท่ีได้เสนอ ขอได้โปรดยกมือขึ้น  
ที่ประชุม   อนุมัติ 19 เสียง 
ประธานสภาฯ  ท่านใดไม่อนุมัติ ขอให้ยกมือครับ 
ที่ประชุม  ไม่อนุมัติ  จ านวน  0 เสียง  
ประธานสภาฯงดออกเสียง  1  เสียง 
ประธานสภาฯ ได้ประกาศให้ที่ประชุมทราบว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่ามีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่สภา อบต.หนองเหล่าได้อนุมัติให้จ่ายเงินสะสม
เพ่ือด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยเสียงข้างมาก 19 
เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง 1 เสียง 
 

ระเบียบวำระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ  
  ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุมว่ามีเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่  เมื่อไม่มีขอปิดประชุม   

ปิดประชุม  เวลา  12.05  น. 
 

(ลงชื่อ)    ระวีวรรณ   แก่นเผอืก   ผู้บันทึกรายงานการประชุม      
                   ( นางระวีวรรณ   แก่นเผือก )         
      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่า                            

 
 
  (ลงชื่อ)   เขียน  ชินทวัน     (ลงชื่อ)   ค าตา  ชินทวัน    
              ( นายเขียน  ชินทวัน )            ( นายค าตา  ชินทวัน )                                                          
    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม   กรรมการตรวจรายงานการประชุม                                            
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     (ลงชื่อ)   สมพร   ภารการ                  
               ( นางสมพร   ภารการ )                       
         กรรมการตรวจรายงานการประชุม                   
 
 
 

(ลงชื่อ)   ณรงค์  เชื้อสิงห์ 
        ( นายณรงค์  เชื้อสิงห์ ) 

            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่า 
 


